Røntgenundersøgelse af trykforholdene i
hjerte-lungekredsløbet
Du skal have lavet en røntgenundersøgelse af trykforholdene i dit hjerte-lungekredsløb. Undersøgelsen
kaldes også for højresidig hjertekateterisation.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Forberedelser til undersøgelsen
Når du møder til undersøgelsen, viser plejepersonalet
dig til rette på stuen og fortæller dig, hvordan undersøgelsen vil forløbe:


Du får målt blodtryk og taget hjertediagram.



Du får et lille plastikrør (venflon) i en åre på håndryggen.



Du bliver barberet i lysken.



Du får eventuelt blodfortyndende medicin.



Cirka 1 time før undersøgelsen tilbyder vi dig afslappende medicin.

Bedøvelse
Under undersøgelsen er du lokalbedøvet.
Lokalbedøvelse vil sige, at du får lagt bedøvelsen
med indsprøjtning ved undersøgelsesstedet. Dermed
er kun undersøgelsesstedet bedøvet, mens du er vågen. Du vil ikke føle smerte, men kan mærke berøring.
Undersøgelsen
Under undersøgelsen fører lægen et bøjeligt plastikkateter ind i lysken eller albuebøjningen via et indstik i
en blodåre. Kateteret føres så op til hjertet, og ved
hjælp af kateteret kan vi måle trykforholdene i hjertelungekredsløbet.
Undersøgelsen varer som regel cirka 30 minutter,
men kan i enkelte tilfælde vare længere tid.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Forvent, at der kan være ventetid
Undersøgelserne foregår mellem klokken 8.00 og
klokken 15.30, og der kan være ventetid.
Tag morgenmedicin og medbring din medicin
Du skal tage din vanlige morgenmedicin og medbringe din medicin ved indlæggelsen.
Mål temperatur og tag bad hjemmefra
Du skal måle din morgentemperatur og tage bad
hjemmefra. Er din temperatur over 37,5 grader, skal
du kontakte Sengeafsnit S2.
Aftal eventuelt at køre med en pårørende
Er der mulighed for, at en pårørende kan køre dig til
sygehuset, er din pårørende velkommen til at opholde
sig i afdelingen på undersøgelsesdagen.

EFTER UNDERSØGELSEN
Du kommer tilbage til sengeafsnittet umiddelbart efter
behandlingen.
Du skal ligge roligt på ryggen i sengen i 1-2 timer efter undersøgelsen, og du må ikke løfte hovedet eller
bøje benet på grund af risiko for blødning.
Du får svar på undersøgelsen og kan tage hjem
samme dag.
Under din indlæggelse tilbyder vi dig en samtale med
en læge og en sygeplejerske. Din pårørende er velkommen til at deltage i samtalen. Samtalen vil tage
udgangspunkt i, hvad du har behov for at tale om, og
du har mulighed for at stille spørgsmål i forhold til
hjertesygdom og levevis.

Når undersøgelsen er afsluttet, sætter vi en forbinding på det sted, hvor vi har stukket dig.

Kardiologisk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk

ID-nr. HJLA11-112
18. december 2017

NÅR DU KOMMER HJEM

KONTAKT OG MERE VIDEN

Undlad at køre bil i ét døgn
Vi anbefaler, at du først kører bil døgnet efter, at du
har fået lavet undersøgelsen. Det skyldes et hensyn
til blødningsrisikoen fra det sted, hvor du er blevet
stukket.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt os, hvis du har behov for det
Ved behov kan du kontakte enten os (hvis det er inden for det første døgn efter udskrivelsen), din egen
læge eller Lægevagten.

Kontakt
Kardiologisk Afdeling
Sengeafsnit S2
Tlf. 97 66 45 30

MULIGE KOMPLIKATIONER
Risikoen for alvorlige komplikationer er meget lille,
det vil sige få promille.
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